Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad
Openbare zitting 18 december 2014
Aanwezig:
Franky De Jonghe, voorzitter;
Luc Vanparys, burgemeester;
Jan de Keyser, eerste schepen;
Els Roelof, Katrien Talloen, Luc Vande Caveye, Sebastian Vande Ginste, schepenen;
Patrick De Groote, Eric Denys, Katrien De Pestel - Wydhooge, Miguel Chevalier, Dieter Van Parys,
Martin Vanhollebeke, Geert Vercruyce, Delphine Roels, Geert Pyfferoen, Dirk Desmet,
Chantal Van Acker - Rogiers, Ann Vander Bauwede, Marc Trancez, Lieselot Rammelaere,
Tom Landschoot, Liliane De Baene, Leen Gernaey, Leonard Deknock, Stefaan Bollaert,
gemeenteraadsleden;
Jan Compernol, gemeentesecretaris;
Herman Himpens, OCMW-voorzitter - schepen
Verontschuldigd:
Christine Beke, schepen

Vestigen gemeentelijke retributie inzake het lidmaatschap van, het ontlenen van de beschikbare
materialen in en het verstrekken van bepaalde diensten door het Bibliotheek-infopunt.
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 173, Grondwet;
Gelet op artikel 42,§3, Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43, §2, 15°, Gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende het vestigen van een
gemeentelijke retributie inzake het lidmaatschap van, het ontlenen van de beschikbare materialen in
en het verstrekken van bepaalde diensten door het Bibliotheek-infopunt;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 houdende het aanpassen van het
gebruikersreglement Bibliotheek-infopunt waardoor twee aanpassingen aan het retributiereglementen
moeten ingevoegd worden;
Overwegende de brief van 22 april 2013 van het provinciebestuur West-Vlaanderen aangaande de
provinciale richtlijn tarieven en termijnen;
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente een retributie vraagt voor het lidmaatschap,
voor het ontlenen van de beschikbare materialen en voor het verstrekken van bepaalde diensten door
het Bibliotheek-infopunt;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Art. 01 – Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende het vestigen van een
gemeentelijke retributie inzake het lidmaatschap van, het ontlenen van de beschikbare materialen in
en het verstrekken van bepaalde diensten door het Bibliotheek-infopunt wordt vanaf 1 januari 2015
opgeheven en vervangen door hetgeen volgt.

Art. 02 – Er wordt met ingang van 1 januari 2015 een retributie gevestigd die verschuldigd is voor:
- het lidmaatschap van het Bibliotheek-infopunt;
- het ontlenen van de beschikbare materialen in het Bibliotheek-infopunt;
- het gebruik van bepaalde materialen in het Bibliotheek-infopunt;
- het verstrekken van bepaalde diensten door het Bibliotheek-infopunt.
Art. 03 – De retributie is verschuldigd door de persoon die zich als lener laat inschrijven.
Art. 04 - Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:
A) inzake het lidmaatschap
- personen tot en met 17 jaar
- personen vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar
- personen vanaf 65 jaar
- vernieuwing lidkaart ingevolge verlies of beschadiging

gratis
5 euro per jaar
2,50 euro per jaar
3 euro

Personen die in het buitenland wonen, dienen bij de inschrijving boven de verschuldigde retributie een
waarborg ten bedrage van 30 euro te betalen.
Deze waarborg wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.
B) inzake het ontlenen van materialen, van welke aard ook
- ontlenen van boeken in digitale vorm ( E-boeken)

5 euro per 3 exemplaren

- overschrijding van de uitleenperiode van boeken en tijdschriften

leengeld 0,20 euro per dag en
per exemplaar vanaf eerste
dag van laattijdigheid

- overschrijding van de uitleenperiode van boeken en tijdschriften
van de bijzondere collectie “Sprinterservice”

leengeld 0,20 euro per dag en
per exemplaar vanaf eerste
dag van laattijdigheid

- overschrijding van de uitleenperiode van audiovisuele middelen

leengeld 0,20 euro per dag en
per exemplaar vanaf eerste
dag van laattijdigheid

- niet terugbrengen van ontleend materiaal

actuele handelsprijs

- terugbrengen van ontleend materiaal in ernstig beschadigde
toestand

- terugbrengen van ontleend materiaal in gedeeltelijk
beschadigde toestand

door tegensprekelijke
expertise bepaalde waarde +
kosten bepaling waarde +
kosten inbinden en kaften
door bibliothecaris bepaalde
schadevergoeding

C) inzake het gebruik van bepaalde materialen
- fotokopie A4-formaat, zwart-wit
- fotokopie A3-formaat, zwart-wit
- printen van internetinformatie in A4-formaat, zwart-wit
- printen van internetinformatie in A4-formaat, kleur

0,10 euro per kopie
0,20 euro per kopie
0,10 euro per kopie
0,20 euro per kopie

D) inzake het verstrekken van bepaalde diensten door het Bibliotheek-infopunt
- reserveren van uitgeleende werken of exemplaren
0,50 euro per exemplaar
- aanvragen van werken in een andere Belgische openbare bibliotheek 1 euro per exemplaar
- aanvragen van werken in een Belgische wetenschappelijke bibliotheek 8 euro per exemplaar
- aanvraag fotokopie in andere Belgische bibliotheek of Belgische
wetenschappelijke bibliotheek
0,10 euro per kopie
- aanvragen van werken en kopieën in een buitenlandse bibliotheek
door de bibliotheek
aangerekende prijs, verhoogd
met interne
administratiekosten
Art. 05 – De volgende administratiekosten worden aangerekend:
- versturen van een herinneringsbrief via de post
- aanmaken en versturen van een factuur via de post
- zendingen via e-mail

1 euro
4,50 euro
gratis

Art. 06 – Het bedrag van de retributie, eventueel verhoogd met de administratiekosten, wordt contant
betaald.
Art. 07 – De inkomsten uit deze retributies worden geboekt op artikel 2015/700620/0703/actie 1.1.5 van

het budget.

Art. 08 - Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Gedaan in zitting als hierboven, namens de Gemeenteraad
gemeentesecretaris
(get.) Jan Compernol

voorzitter
(get.) Franky De Jonghe

Voor eensluidend uittreksel

Jan Compernol
gemeentesecretaris

Luc Vanparys
burgemeester

